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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 18-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

30/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
31/2014 Napirend elfogadásáról
32/2014 Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-

5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárást  
lezáró döntés meghozataláról 

33/2014 Pályázat benyújtásáról Parlagfű-mentesítési Alapra



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 18-án,  a Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán bizottsági tag,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik  Ildikó  és  Kátai  Lajos  képviselők  jelezték  távolmaradásuk  okát.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Koczka László személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

30/2014. (III.18.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakusné Vámos Mária és Koczka 
László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: kéri a kiküldött napirend elfogadását:
 Előterjesztés "Építési kivitelezési vállalkozási szerződés a Komplex belterületi vízrendezés 

Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)  című  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  számú  projekt 
megvalósítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

 Előterjesztés pályázat benyújtásáról Parlagfű-mentesítési Alapra

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2014. (III.18.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című  
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  számú  projekt  megvalósítása  tárgyú  közbeszerzési  
eljárást lezáró döntés meghozataláról 

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli, hogy az előzetes várakozás szerint történtek az események. A 
szerződés a nyertes kivitelezővel holnap délelőtti egyeztetésen kerül aláírásra.

Vigh Miklós: érdeklődik, hogy a vállalkozó önmaga, vagy alvállalkozók bevonásával végzi majd el 
a kivitelezést?

Szarvák Imre: a kotrást mindenképpen ők végzik, a további munkákat lehet kiadja alvállalkozónak. 
A holnapi találkozón többek között a munkálatok megkezdéséről is szó lesz.

Jakusné Vámos Mária: érdeklődik, hogy meddig fog tartani ez az egész kivitelezés?

Dr. Kovács Kornél: az előre lefektetett befejezési határidő 2014. november 20-a.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  más  kérdés,  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Dr. Kovács Kornél: az új, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Ennek megfelelően 
az eljárás ezen szakaszában azt  javasolja a Képviselő-testületnek,  hogy név szerinti  szavazással 
döntsenek.

Az előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:

Szarvák Imre: igen
Dömők Istvánné: igen
Jakusné Vámos Mária: igen
Koczka László: igen
Vigh Miklós: igen

A Képviselő-testület  az  előterjesztést  név  szerinti  szavazással  egyhangúlag  elfogadta  az  alábbi 
határozatot hozta:

32/2014. (III.18.) KT határozat

Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-11-
2011-0020  számú  projekt  megvalósítása  tárgyú  közbeszerzési  eljárást  lezáró  döntés  
meghozataláról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a Bíráló 
Bizottság előterjesztésével, azzal azonos tartalommal, név szerinti szavazással az alábbiak szerint 
döntött a Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-



11-2011-0020 számú projekt megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában: 

2. IN SITU Hungária Kft. ajánlattevő (1121 Budapest, Arató út 37.) ajánlata érvényes.

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege és a beszerzés becsült értéke, a 
tárgyi  közbeszerzés  tekintetében:  nettó  232.553.345,-Ft  +  ÁFA.   Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete megállapította, hogy az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az IN SITU Hungária Kft (1121 Budapest, 
Arató út 37.) ajánlattevő nyújtotta be, ajánlattevő nettó ajánlati ára – 232.537.726,-Ft. 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kbt. második 
rész  94.§  (2)  bekezdés  a)  pont  szerinti  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  eljárás 
eredményes volt.  Az értékelés  alapján a  nyertes  ajánlattevő neve IN SITU Hungária  Kft  (1121 
Budapest, Arató út 37.), melynek összességében legelőnyösebb ajánlata, az alábbi:

Ajánlattevő neve: IN SITU Hungária Kft

Székhelye:
1121 Budapest, 
Arató út 37.

1. Nettó ajánlati ár (HUF)                                    232.537.726,- HUF

2. Jótállás (hónap) 36 hónap

3. Késedelmi kötbér napi mértéke 0,25 % / nap

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
fenti nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg, továbbá 
intézkedjen  az  összegzés  jelen  döntésnek  megfelelő  előkészítéséről  és  megküldéséről,  továbbá 
gondoskodjon az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáról.

Határozatról értesülnek:
1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.)
3.) IN SITU Hungária Kft ajánlattevő (1121 Budapest, Arató út 37.)

Előterjesztés pályázat benyújtásáról Parlagfű-mentesítési Alapra
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: a  tavalyi  évhez  hasonlóan idén  is  szeretnénk  pályázni  parlagfű-mentesítésre.  Az 
előzetes  felmérések  alapján  249.000.-  Ft-ot  fordítanánk  idén  parlagfű-mentesítésre,  melyből  5 
százalékos önerő  mellett  a  pályázatot  236.550.-  Ft-os  támogatási  igénnyel  kívánjuk benyújtani. 
Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a szóbeli előterjesztésben 
foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



33/2014. (III.18.) KT határozat

Pályázat benyújtásáról Parlagfű-mentesítési Alapra

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Jász-Nagykun- 
Szolnok  Megyei  Önkormányzati  Hivatal  által  meghirdetett  2014.  évi  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra pályázatot nyújt be az alábbi költségmegosztás szerint:

- a pályázat teljes költsége: 249.000.- Ft
- önerő:   12.450.- Ft
- támogatási igény: 236.550.- Ft

A szükséges önerőt az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. március 24.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15:35 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


